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Від 13.02.2018р. № 02 - 08 

Директорам обласних, Київського та 

міських центрів, палаців дитячо-юнацької 

творчості, естетичного виховання, 

державних будинків художньої  та  

технічної  творчості 

 

 

Про проведення Всеукраїнського  

відкритого фестивалю дитячих 

та юнацьких аматорських  

театрів «Маски Мельпомени» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018         

№12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), з 24 по 27 березня 2018 року у місті Харкові, 

Українським державним центром позашкільної освіти спільно з комунальним 

закладом «Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської 

міської ради Харківської області», буде проведено заключний етап 

Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячих та юнацьких аматорських 

театрів «Маски Мельпомени» на тему «Дано мені тіло - що мені з ним 

робити?». 

До участі запрошуються дитячі та юнацькі театральні колективи 

(драматичний театр, музичний театр, театр тіней, ляльковий театр, театр 

пластики і пантоміми, театр танцю та інші) із закладів позашкільної освіти 

України. Вік учасників від 12 до 18 років.  

Фестиваль проводиться у два етапи:  

перший етап - заочний, учасники першого етапу повинні до 20 лютого 2018 

року надіслати до оргкомітету фестивалю пакет документів:  

заявку-анкету на участь; 

відеосюжет вистави (може бути повний відеозапис вистави або 

безперервний відеофрагмент вистави) тривалістю не менш ніж 15 хвилин. 

Відеонарізки з монтованими короткими епізодами вистави до розгляду не 

приймаються. Відеофайли можуть бути викладені на будь-якому відеопорталі 

на youtube та інших. У заявці необхідно вказати: 

посилання на відеофайл; 
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2-3 фотокартки вистави; 

афішу вистави. 

Форми для заповнення доступні на сайті фестивалю 

https:\\sites.google.com/view/fest-maskimelpomeni у розділі «Документи». 

У другому етапі беруть участь театральні колективи, відібрані 

оргкомітетом, про що буде повідомлено в запрошенні, яке надсилатиметься 

колективам-фіналістам до 1 березня 2018 року за підсумками першого етапу. 

Заїзд і реєстрація учасників 24 березня 2018 року (до 12.00 години) за 

адресою: м. Харків, вул. Тракторобудівників 55.  

Для організованої зустрічі учасників просимо завчасно повідомити про час 

прибуття та вид  транспорту (автобус, потяг).  

Від’їзд учасників 27 березня 2018 року (після 19.00 години).  

Прохання завчасно придбати квитки на зворотній шлях. Витрати на 

відрядження учасників та супроводжуючих осіб здійснюються за рахунок 

організації, що їх відряджає. Збереження життя і здоров’я учасників у дорозі та 

під час проведення заходу забезпечують супроводжуючі особи. 

Довідки за телефонами: у місті Києві (044) 253-01-05, (контактна особа -

Наумець Алла Федорівна), у місті Харкові (057) 725-03-01, (0572) 625065,        

E-mail: fest.maskimelpomeni@gmail.com (директор фестивалю - Міщенко Інна 

Геннадіївна тел. (050)5104638; (067 )436-05-74). 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до листа УДЦПО 

від 13.02.2018 р. №02 - 08 

 

 

Умови проведення  

Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячих та юнацьких аматорських 

театрів «Маски Мельпомени» 

 

I. Загальна інформація 

1.1. Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячих та юнацьких аматорських 

театрів «Маски Мельпомени на тему: «Дано мені тіло - що мені з ним робити?» 

проводиться з метою досягнення високої культури стосунків на основі 

формування кращих рис громадянина - патріота України, привернення уваги 

громадськості, педагогів, батьків і дітей до театральної культури, драматургії, 

літератури, сприяння духовно-моральному та естетичному вихованню 

підростаючого покоління. 

1.2. Завдання: 

формування національно - патріотичного світогляду підлітків; 

залучення дітей та молоді до вітчизняної та зарубіжної театральної 

культури, драматургії та літератури; 

виявлення творчих досягнень театральних колективів з метою забезпечення 

умов для обміну досвідом та встановлення контактів між ними; 

залучення дітей до різних форм театральної діяльності, як засобу 

інтелектуально-творчого розвитку; 

підвищення професійного рівня керівників театральних колективів. 

 

II. Організатори фестивалю 

2.1. Організаторами фестивалю є Міністерство освіти і науки України, 

Український державний центр позашкільної освіти, Департамент освіти 

Харківської міської ради, комунальний заклад «Харківський Палац дитячої та 

юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області», Харківський 

державний університет мистецтв ім. І.В.Котляревського. 

 

III. Журі 

3.1. Склад журі фестивалю формується оргкомітетом та погоджується з 

Українським державним центром позашкільної освіти Міністерства освіти і 

науки України. 

 

IV. Учасники фестивалю 

4.1. До участі у фестивалі запрошуються дитячі та юнацькі театральні 

колективи різних жанрів із закладів позашкільної освіти України: 

 драматичний театр;  

музичний театр; 

театр тіней; 



ляльковий театр; 

театр пластики та пантоміми; 

театр танцю та інші. 

Вік учасників від 12 до 18 років.  

4.2. Фестиваль проводиться на базі комунального закладу «Харківський 

Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської 

області» з 24 по 27 березня 2018 року в два тури (заочний - відбірковий та 

очний - фестивальний). 

4.3. Для участі у заочному відбірковому турі необхідно до 20 лютого 2018 

року надіслати до Оргкомітету фестивалю: 

заявку-анкету на участь;  

відеосюжет вистави (це може бути повний відеозапис вистави або 

безперервний відеофрагмент вистави, тривалістю не менш ніж 15 хвилин). 

(Відеонарізки з монтованими короткими епізодами вистави до розгляду не 

приймаються). Відеофайли можуть бути викладені на якому-небудь 

відеопорталі на youtube або інших. У заявці необхідно вказати посилання на 

відеофайл-2-3 фотокартки спектаклю; 

афішу  вистави. 

Форми для заповнення доступні на сайті фестивалю 

https:\\sites.google.com/view/fest-maskimelpomeni у розділі «Документи». 

Тривалість вистави від 45 до 60 хвилин.   

4.4. У другому (очному) етапі беруть участь театральні колективи, 

відібрані оргкомітетом, про що буде повідомлено в запрошенні, яке 

надсилатиметься колективам-фіналістам до 1 березня 2018 року за підсумками 

першого етапу. Кількість учасників, що беруть участь у фестивалі від одного 

колективу,  не повинна перевищувати 13 осіб, які можуть супроводжуватись 2 

керівниками, тобто максимальний склад однієї делегації становить 15 осіб. 

Для участі у вечорі знайомств фестивалю колектив має підготувати 

музично-пластичну візитну картку «Рекламний ролик вистави» тривалістю до 

трьох хвилин. 

Для участі у вечорі «Пісні театру та кіно» колектив має підготувати 

акторську пісню за театральною або кінематографічною тематикою. 

4.5. Програмою фестивалю передбачені: 

перегляди та обговорення вистав; 

проведення творчих майстерень для керівників та учасників театральних 

колективів; 

зустрічі з діячами мистецтв; 

виставка-продаж професійної методичної літератури; 

культурна програма для учасників та гостей фестивалю; 

робота незалежного дитячого жури. 

4.6. Критерії оцінювання: 

художній рівень репертуару; 

режисерський задум і засоби його втілення; 

рівень виконавської майстерності; 

якість сценографії (декорації, костюми, грим, світло); 



музичне та шумове оформлення; 

рівень сценічної культури. 

 

V. Нагородження переможців фестивалю 

5.1. Журі фестивалю визначає серед театральних колективів за критеріями, 

розробленими оргкомітетом та журі фестивалю наступні номінації: 

номінація незалежного дитячого журі; 

краща вистава фестивалю; 

краще втілення моральних пріоритетів; 

краще музичне рішення; 

краща пластично-сценічна культура; 

краще художньо-сценографічне рішення; 

за кращу жіночу роль першого плану; 

за кращу чоловічу роль першого плану; 

за кращу жіночу роль другого плану; 

за кращу чоловічу роль другого плану 

Журі надається право встановити додатково одну номінацію, що не 

передбачена умовами проведення. 

 

VI. Фінансування 

6.1. Фестиваль фінансується за рахунок коштів засновників державних 

організацій, громадських організацій, спонсорів та меценатів. 

6.2. Витрати на перебування та участь у фестивалі (проживання, 

харчування, екскурсії, трансфер по місту та ін..) протягом 4 (чотирьох) діб 

складають 1950 грн.(одна тисяча дев’ятсот п’ятдесят грн.) з одного учасника.  

Телефони для довідок у м. Харків: 725 03 01, 62 50 65  

E-mail: fest.maskimelpomeni@gmail.com  

Директор фестивалю Міщенко Інна Геннадіївна (тел. 0505104638; 

0674360574) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

 

 

Склад оргкомітету 

Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячих та юнацьких аматорських 

театрів «Маски Мельпомени» 

Голова оргкомітету: 

Деменко 

Ольга Іванівна 

директор Департаменту освіти 

Харківської міської ради 

 

 

Заступники голови оргкомітету: 

Боровська 

Світлана  Василівна  

 

директор  

Харківського Палацу дитячої та 

юнацької  творчості 

 

Педоренко  

Олена Василівна 

заступник директора  

Українського державного центру 

позашкільної  освіти 

 

Наумець 

Алла Федоівна  

Завідувач відділом художньої 

творчості Українського державного 

центру позашкільної  освіти 

Члени оргкомітету:  

Міщенко  

Інна Геннадіївна  

художній керівник Народного 

художнього колективу театру 

«Каламбур» ХПДЮТ 

 

Майгурова 

Неля Анатоліївна  

заступник директора з виховної 

роботи  

Харківського Палацу дитячої та 

юнацької творчості 

 

 

Ткачук 

Ольга Анатоліївна 

заступник директора з навчальної 

роботи   

Харківського Палацу дитячої та 

юнацької   творчості   

 

 

 

 

 

 

 


